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1. บทคัดย่ อ
การจัดทาแผนธุ รกิจฉบับนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อทาการพัฒนาระบบการทางานของธุ รกิ จ แฟรน
ไชส์ ที่มีอยูใ่ นประเทศไทยให้ดีข้ ึน โดยนาเสนอแผนธุ รกิ จที่เอื้อต่อการปรับปรุ งตรวจสอบการทางาน หรื อ
ปรับให้ทุกอย่างง่ายขี้น ด้วยแผนธุ รกิจจัดทาขึ้น เป็ นการจัดตั้ง บริ ษทั กูด้ โปรเซส ออดิเตอร์ จากัด ภายใน
แผนประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ ของธุ รกิ จแฟรนไชส์ ที่มีอยู่ในเมืองไทยในปั จจุบนั โดยสุ่ มขอ
นัดเข้าสัมภาษณ์บริ ษทั 3 แห่ งเพื่อเป็ นข้อมูล สนับสนุ นแผนธุ รกิจของเราและมีการลดข้อบกพร่ องและเพิ่ม
แนวทางที่ทาให้แผนธุ รกิ จของเราเกิ ดขึ้นได้จริ งมากที่สุด โดยใช้เครื่ องมือ SWOT Analysis, STP Strategy,
BMC และ Five Force Model โดยในภาวะปั จจุบนั บริ ษทั ในลักษณะแฟรนไชส์ หรื อบริ ษทั ที่มีจานวนสาขา
เป็ นจานวนมาก หรื อบริ ษทั ที่ มีลกั ษณะในกลุ่มบริ การ หรื อบริ ษทั จากต่างชาติที่ตอ้ งการมาขยายสาขาใน
เมืองไทย จึงทาให้มีโอกาสขยายงานของบริ ษทั ออกไปได้ ปั ญหาสาคัญที่ได้จากการศึกษาของแผนธุ รกิจของ
บริ ษทั กูด้ โปรเซส ออดิเตอร์ จากัด คือ การสื่ อสารให้ลูกค้าเข้าใจความจริ งใจและหลักการทางานของบริ ษทั
รวมถึงการเลือกบุคคลากรที่สอดคล้องความต้องการของบริ ษทั และมีความสามารถในการรองรับการทางาน
ของบริ ษทั เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กบั บริ ษทั อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
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2. ควำมเป็ นมำของธุรกิจ
เนื่องจากจานวนของธุ รกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีการเจริ ญเติบโตเป็ นอย่างมาก ทัว่ ประเทศ
โดยผมเล็งเห็นปั ญหาคุณภาพการบริ การเป็ นปั จจัยหลัก ของธุ รกิ จประเภทดังกล่าว การคัดเลือกบุคคลากร
และยัง ขาดการตรวจสอบอย่า งต่ อเนื่ องท าให้เกิ ดการขาดคุ ณภาพการบริ ก ารที่ เป็ นมาตรฐาน ซึ่ ง ท าให้
ภาพลักษณ์ของบริ ษทั ต้นสังกัดมีปัญหา การจัดทาแผนธุ รกิจนี้ มีข้ ึนเพื่อรักษาคุณภาพ โดยเสนอตัวเป็ นผูช้ ่ วย
ดูแลดาเนินการรักษา พัฒนาคุณภาพของบริ ษทั แฟรนไชน์ให้ส ามารถรักษาคุณภาพการทางานอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป

3. รำยละเอียดสิ นค้ ำและบริกำร
สิ น ค้า เป็ นการให้ บ ริ ก ารตรวจสอบเขี ย นกระบวนการท างานให้ ก ับ ลู ก ค้า ในกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ มี
ลักษณะแฟรนไชส์ โดยแบ่งการบริ การออกเป็ นการตรวจสอบ การเขียนกระบวนการทางาน จัดทาการเก็บ
ความเห็นจากลูกค้า รวมถึงงหาคู่คา้ ใหม่ที่มีคุณภาพให้กบั บริ ษทั ลูกค้าแฟรนไชส์น้ นั

4. วิสัยทัศน์
เป็ นคู่คา้ ที่ดีกบั บริ ษทั แฟรนไชส์ ต่าง ๆ สนับสนุ นและช่วยสร้างมาตรฐานการทางานที่ดีให้กบั คู่
ค้า ภายในปี ที่ 5

5. พันธกิจ
1. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความจริ งใจ สร้างสรร และพัฒนาการทางานให้กบั
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
2. ขยายธุ รกิจของคู่คา้ ได้อย่างต่อเนื่อง

6. เป้ ำหมำยกำรเติบโต ของธุรกิจ
เป้ าหมายระยะสั้น (1-3 ปี )
1.ท าการประชาสัม พัน ธ์ หลัก การท างานของบริ ษ ทั ให้เป็ นที่ รู้จ ัก (Build Awareness) ให้เกิ ด
ขึ้ นกับกลุ่ มเป้ าหมายอย่างน้อยกับบริ ษทั ชั้นนา 6 บริ ษทั ในทุกลักษณะการทางาน ภายในระยะเวลา 4 ปี
เพราะเนื่ องจากหลักการของบริ ษทั ค่อนข้างใหม่การสื่ อสารให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ก่อให้เกิดการ
ทาสัญญาตามมา
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2.รั กษาคุ ณภาพการบริ การให้ได้ตามมาตราฐานหลักการการทางานของบริ ษทั กล่ าวคื อ การ
ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอยูท่ ี่ร้อยละ 80 และพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไปอีก
3.สร้างสัญญากับลูกค้าเป้ าหมายรายหลักอย่างน้อย 2 ที่ในปี แรก
4.สร้ า งสั ญญาซื้ อขายอย่า งน้อย 2 ที่ ใ นทุ ก ปี ถัดไป เนื่ องจากเป็ นธุ รกิ จใหม่ ดัง นั้น บริ ษ ทั จึ ง
ตั้งเป้ าหมายให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง เป็ นการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ งสาหรับการต่อยอดการเติบโตใน
อนาคต
เป้าหมายระยะยาว (5ปี )
1. เป็ นบริ ษทั ที่เป็ นที่รู้จกั จากบุคคลทัว่ ไป ภายใน 3 ปี แรก
2. เป็ นบริ ษทั ที่มีลูกค้าหลักเป็ นบริ ษทั ชั้นนาอย่างน้อย 10 ที่ ภายในปี ที่ 5

7. กำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้อมทำงุรกิจกำรวิเครำะห์ ปัจจัยภำยนอก
7.1 Strengths (จุดแข็ง)
 เป็ นการทาธุ รกิจชนิ ด Start up แบบที่ไม่เคยมีใครทามาก่อน โดยการทาแผนธุ รกิจนี้ มีข้ ึนเพื่อ
ทาให้เกิดการพัฒนามาตรฐานแฟรนไชส์ ให้ได้มาตรฐานการทางานทัดเทียมกับบริ ษทั แฟรนไชส์ ที่มาจาก
ต่ า งชาติ โดยจุ ดประสงค์ของการท างานของบริ ษ ทั ท าเพื่ อให้เกิ ดความเชื่ อถื อเชื่ อมัน่ จากแฟรนไชส์ ใน
เมืองไทย ส่ งผลกับการทางานระยะยาว
 เป็ นการทางานยังใช้ต้นทุ นต่ า เนื่ องจากไม่จาเป็ นต้องใช้บุค คลากรจานวนมาก แต่อาศัย
บุคคลากรที่มีความใส่ ใจในการศึกษาและทางานกับลูกค้าอย่างจริ งจัง
 ฐานเป้ าหมายลูกค้ายังมีจานวนมาก และสามารถเข้ากับธุ รกิจทุกชนิ ดได้ โดยการปรับตัวกับ
ระบบการทางานกับลูกค้า
 รู ปแบบของสิ นค้าและบริ การสามารถปรับตัวได้สูง
7.2 Weaknesses (จุดอ่ อน)
 ไม่มีฐานราคาสิ นค้าในตลาด
 จานวนแรงงานไม่เพียงพอ
 ไม่มีงบประการการโฆษณา
7.3 Opportunities (โอกำส)
เป็ นการพิจารณาถึ งข้อได้เปรี ยบของกิ จการหรื อของผลิ ตภัณฑ์ที่มีเหนื อกว่าคู่แข่งขัน ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยที่อยูภ่ ายนอกที่เอื้ออานวยประโยชน์ต่อบริ ษทั แฟรนไชส์
 การแข่งขันยังมีนอ้ ย
 จานวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา
 การเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่ อง
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 สามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่อสิ นค้าได้
 ธุ รกิจขอลูกค้ายังสามารถเติบโตได้อยู่
7.4 Threats (อุปสรรค)
 ในมุมของผูป้ ฏิบตั ิงานยังหาคนที่มีความมุ่งมัน่ ที่จะเข้าใจแนวความคิดเดียวกันได้ยาก
 แนวความคิดของการทางานของบริ ษทั ยังเป็ นแนวที่จะทาให้เจ้าของกิจการเข้าใจได้ยากแต่ก็
ไม่ยากเกินกว่าที่ทาความเข้าใจได้

8. กำรวิเครำะห์ อตุ สำหกรรมและกำรตลำด
ในประเทศไทย ปั จจุบนั ธุ รกิ จแฟรนไชส์ จดั เป็ นธุ รกิ จที่ถูกนาหลักการไปใช้แทรกในรู ปแบบ
ของกระบวนการขายโดยส่ วนใหญ่เจ้าของผลิตภัณฑ์และผูจ้ ดั จาหน่ายได้นาไปใช้ในการขยาย ด้วยความเชื่ อ
ว่าจะทาให้ธุรกิ จของตนเติ บโตไปได้อย่างไม่จากัด แต่ยงั เน้นที่ ปริ มาณของสาขาแต่ยงั ขาดการควบคุ ม
คุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ ท าให้แบรนด์ข องผลิ ตภัณฑ์เกิ ดการเสี ย หาย โดยจัดอยู่ใ นระยะ New Franchise
Concepts ซึ่ งเป็ นระยะของการสร้างระบบธุ รกิ จ จากธุ รกิจขนาดกลางเข้ามาพัฒนาเฟรนไชส์ โดยการสร้าง
จานวน ร้ านค้า แต่ยงั ขาดการคัดกรองคุ ณภาพของผูจ้ ดั จาหน่ าย ถึ งแม้ว่า ทางเจ้าของผลิ ตภัณฑ์จะพยายาม
อบรมผูท้ ี่ขอซื้ อลิ ขสิ ทธิ์ หรื อแฟรนไชส์ อย่างดี พยายามให้โอกาสกับผูท้ ีอุตสาหะ เพื่อปากท้องของตนเอง
อย่างสุ ดความสามารถ แต่ยงั ขาดขั้นตอนการสอบวัดผลคุณภาพการดาเนิ นงานว่าเป็ นไปตามที่ได้ตระเตรี ยม
ไว้ห รื อไม่ ด้ ว ยรอยต่ อ การพัฒ นาเพื่ อ ข้ า มขั้ น ไปยัง Franchise as a Marketing Strategy for Big Firm,
Developed Franchise Organizations, Inter/Multinational companies ในขั้นตอนการพัฒนายังต้องมีการปรับ
ใช้นวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้สอบวัดผลได้ ซึ่ งจะช่วยให้การขยายเป็ นไปในทิศทางที่เติบโตอย่างมัง่ คงได้ อย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยความมัง่ คงตลอดเส้นทางการพัฒนาองค์กร

9. กำรดำเนินกำรศึกษำ
เป็ นการดาเนิ นการโดยจัดทา Presentation รู ปแบบของบริ ษทั นาไปนาเสนอวิธีการทางาน โดย
เลื อกกลุ่ มลู กค้าเป้ าหมาย โดยเลื อกลู กค้าออกมา 3 ที่ คือ ชายสี่ บะหมี่ เกี๊ ยว บริ ดสโตน เอ.ซี .ที . และ MK
เรสเตอรอง โดยนัดผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด หรื อผูจ้ ดั การฝ่ ายภาคพื้น โดยผลการสัมภาษณ์ออกมาในการทาให้
มองเห็นถึงจุดควรปฏิบตั ิ
9.1 ลักษณะของกลุ่มเป้ าหมาย
เป็ นการเลือกกลุ่มธุ รกิจที่เป็ น แฟรนไชส์ โดยมีจานวนสาขาที่มีจานวนมากไว้ก่อน โดยเลือกที่มี
สาขาจานวนมาก โดยปัจจุบนั
ชายสี่ บะหมี่เกี๊ยวมีสาขามากกว่า 5000 สาขา
เอ็มเค เรสเตอรองมีสาขามากกว่า 2500 สาขา
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บริ ดสโตน เอ.ซี .ที. มีสาขาประมาณ 76 สาขา และมีตวั แทนจาหน่ายยางอีกไม่ต่ากว่า 200 สาขา
9.2 สรุ ปผลจากการเก็บข้อมูล
หลังจากได้ทาการสัมภาษณ์ พบว่าส่ วนใหญ่ บริ ษทั ต่างๆ มักจะแจ้งว่ามีทีมตรวจสอบของตนเอง
แต่ได้ทาการถามหาข้อมูลเพิ่มเติม ถึงหัวข้อเรื่ องและวิธีการตรวจสอบ และลักษณะการทางานในแต่ละด้าน
พบว่ายังมี ช่องที่ จะสามารถทาธุ รกิ จได้ใ นบางส่ วนเพิ่ มเติ ม และยังสามารถหากลุ่ มเป้ าหมายเพิ่มขึ้ น อี ก
จานวนมาก โดยปั จจัยในการตัดสิ นใจใช้บริ การ มีส่วนของราคา ลักษณะข้อมูลที่คาดหวังว่าจะได้ เป็ น
ปัจจัยหลักในการเลือกใช้บริ การ

10. กำรจัดทำกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร
เนื่องด้วยการทาธุ รกิจประเภทนี้ ต้องอาศัยการทางานหลายด้าน โดยมีดา้ นสาคัญดังงต่อไปนี้
10.1 การจัดการด้านบุคลากร เนื่องจากบริ ษทั GOOD PROCESS AUDITOR จากัด เป็ นบริ ษทั ที่
ก่อตั้งขึ้นใหม่ องค์กรจึงมีขนาดเล็กและเป็ นธุ รกิจแนวใหม่ พร้อมทั้งยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย
ดังนั้นทรั พยากรบุ คคลภายในบริ ษทั จึ งมี ไม่มาก แต่เน้นไปที่ ประสิ ทธิ ภาพ ด้วยการออกแบบโครงสร้ าง
องค์กรที่สอดคล้องกับธุ รกิจ และบุคคลกรดังกล่าวก็พร้อมที่จะก้าวและเติบโตไปกับบริ ษทั ฯ อีกทัง่ รู ปแบบ
ของการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารเป็ นแบบตัดสิ นใจเพียงคนเดี ยว ซึ่ งในที น้ ี คื อเจ้าของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การ
ดาเนิ นการ เป็ นไปอย่างชัดเจนและมี เป้ าหมายที่ สอดคล้องกับนโยบายการทางานหลักของบริ ษทั มี การ
เติบโตและขยายกิจการมากขึ้น จึงค่อยปรับรู ปแบบให้มีการบริ หารงานแบบกระจายอานาจมากขึ้น
โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
จากการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ บริ ษทั แบ่งการบริ หารเป็ น 4 ฝ่ ายหลัก ประกอบด้วย ฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายการเงินและบัญชี ฝ่ ายบุคคล ฝ่ ายปฏิบตั ิการ และฝ่ ายฝึ กอบรม โดยฝ่ ายที่สาคัญที่สุดในองค์กรคือ ฝ่ าย
ฝึ กอบรม ฝ่ ายฝึ กอบรม ทาหน้าที่ในการศึกษาขั้นตอนของฝ่ ายประสานงานและนาไปเชื่ อมโยงกับการทางาน
ของสาขาของลูกค้า เพื่อสร้ างมาตรฐานในการทางานของลูกค้าในรู ปแบบเดี ยวกัน ฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพ
การทางาน มีหน้าที่ใน 2 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 การตรวจสอบพนักงานภายในบริ ษทั เป็ นการตรวจสอบพนักงานที่ทางานร่ วมกับลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง
ส่ วนที่ 2 การตรวจสอบการทางานของลู กค้า ว่าเป็ นไปตามหลักการทางานของเจ้าของแฟรน
ไชส์หรื อไม่
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11. กำรจัดกำรทำงด้ ำนกำรเงิน
11.1 นโยบำยและกลยุทธ์ ทำงกำรเงิน
11.1.1 การบริ หารเงินทุนหมุนเวียน
บริ ษทั มีนโยบายการถื อครองเงิ นสดขั้นต่าให้เพียงพอตลอดระยะเวลาการดาเนิ นงาน
เพื่อป้ องกันกรณี มีเหตุฉุกเฉิ นและรักษาสภาพคล่องธุ รกิจ โดยการสารองเงินสดย่อย (Petty Cash) ไว้ไม่ต่า
กว่า 50,000 บาท เพื่อใช้จ่ายรายวัน โดยเป็ นค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน โดยทาการเบิกถอนได้
ไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท โดยจะมีการปรับปริ มาณเงิ นเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของยอดขายในแต่ละปี เงิน
ส่ วนที่เหลื อที่จะฝากไว้ในบัญชี ออมทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยบัญชี จะทาการเปิ ดบัญชี ในชื่ อบริ ษทั 1 บัญชี
ชื่ อลายเซ็นต์เบิกถอนเงิ นเป็ นการเซ็นต์คู่กนั 2 ชื่อผูบ้ ริ หารขั้นต่าเพื่อเป็ นการควบคุ มเงิ นเบื้องต้น และบัญชี
เงิ นสดย่อย 1 บัญชี โดยผูม้ ีอานาจเบิกจ่ายเป็ นผูด้ าเนิ นการบริ ษทั การทางานลักษณะนี้ เพื่อความโปร่ ง ใส
ตั้งแต่ต้ งั ต้นเริ่ มกิจการ
11.1.2 การจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสะสมไว้เป็ นทุนสารองอย่างน้อย 5% ของกาไรสุ ทธิ ในแต่
ละปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1202 และทาการสะสมเงินทุนสารองจนกว่าจะมีจานวน
เท่ากับ 10% ของจานวนทุนที่จดทะเบียนไว้
11.1.3 การจ่ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล สาหรับการดาเนินธุ รกิจใน 5 ปี แรก

12. กำรควบคุมและประเมินผลกำรทำงำน
12.1. สาเหตุ ที่ ท าให้ย อดขายไม่ บ รรลุ ตามเป้ า หมายที่ ว างไว้เ นื่ องจากลู ก ค้า ไม่ ม นั่ ใจในการ
ให้บริ การของบริ ษทั
แนวทางการแก้ไขปั ญหา
พยายามท าความเข้า ใจกับ ทุ ก ฝ่ ายทั้ง ในส่ วนของลู ก ค้า และบุ ค คลากรทั้ง ระดับ บริ หารและ
ปฏิ บ ัติ ก ารให้ เ ป็ นไปในแนวทางเดี ย วกัน ให้ ม ากที่ สุ ด พร้ อ มทั้ง มี ก ารประเมิ น หลัก การท างานและ
กลุ่มเป้ าหมาย พร้อมผลการปฏิบตั ิงาน เป็ นราย 3 เดือน ตลอดระยะเวลาการทางาน
12.2 กรณี เผชิ ญปั ญหาด้านบุค ลากร อันเนื่ องมาจากพนักงานทุกคนเป็ นกลไกขับเคลื่ อนการ
ดาเนินงานของบริ ษทั เป็ นหลัก ดังนั้นทางบริ ษทั จะต้องให้ความสาคัญกับบุคคลากรเป็ นหลัก
แนวทางการแก้ไขปั ญหา
ระดับ บริ หารและผูถ้ ื อหุ ้น ทางบริ ษ ทั จะจัดท าข้อตกลงในการปั นผล และลงรายละเอี ยดให้
ชัด เจน พร้ อ มทั้ง ลงลายมื อ ชื่ อ ที่ เ ป็ นข้อ งตกลงพื้ น ฐานที่ ชัด เจนและตรงไปตรงมา และมี ก ารชี้ แจงผล
ประกอบการแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ

367

- รายปี ในทุกสิ้ นปี จะมีการเชิญผูบ้ ริ หารเพื่อชี้แจงค่าใช้จ่าย เงินทุนคงเหลือ กิจกรรมและ
ค่าใช้จ่ายตลอดปี
- ราย 3 เดือน เพื่อทาการตัดสิ นใจกับแนวทางการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน ระดับปฏิบตั ิการ
ทางบริ ษทั จะทาการประเมินตามข้อมูลจริ งตลอดระยะเวลาในการการทางานตามประสิ ทธิ ภาพ
การทางานตลอดทั้งปี และชี้แจงที่มาที่ไปของการประเมินอย่างชัดเจน
12.3 กรณี เผชิญปัญหาต้นทุน
แนวทางการแก้ไขปั ญหา
เนื่ องด้วยผลิ ตภัณฑ์ข องบริ ษ ทั เป็ นกลุ่ ม ของการดาเนิ นการด้า นบริ ก ารเป็ นหลัก ดัง นั้นการ
ควบคุ มต้นทุนส่ วนใหญ่จะเป็ นการควบคุ มค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้ นจริ งของบริ ษทั ตลอดระยะเวลาการทางาน
ดังนั้นผลกระทบจากต้นทุ นจึ งไม่ได้เป็ นปั จจัยหลักของปั ญหาของบริ ษทั เพียงแต่ตอ้ งควบคุ มค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นอย่างรัดกุมและมีเหตุผลเพียงพอ
12.4 กรณีเผชิ ญปั ญหำเงินทุนหมุนเวียนไม่ เพียงพอ ในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั จะยึดที่เงินคงคลังเดิ ม
ไม่ต่ากว่า 40 % ของเงินตั้งต้น
แนวทางการแก้ไขปั ญหา
หากเกิดการลดจานวนของเงินต้นทุนเดิม ทางบริ ษทั จะพิจารณาว่า หากระยะเวลาของจานวนเงิน
ดังกล่าวไม่สามารถหาเงิ นชดเชยคืนกลับมาให้ได้สถานะเดิ ม ภายในระยะเวลาไม่เกิ น 2 เดื อนขึ้นไป และ
หากเจ้าของกิจการไม่สามารถหาเงินในส่ วนของเจ้าของมาเพิ่มได้แล้วทางบริ ษทั Good Process Auditor จะ
ทาการประชุ มหารื อกับพนักงานและผูบ้ ริ หารทั้งหมดของบริ ษทั ว่าจะหากลยุทธใดเพื่อหารายได้ระยะสั้น
จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยูใ่ นบริ ษทั มาสร้างรายได้ระยะสั้น หากการทากิจการใดเพิ่มเติมของทางบริ ษทั จะทาการ
ชี้แจงแก่ผถู ้ ือหุ น้ ตลอดระยะเวลาในการบริ หารงานของบริ ษทั

บรรณำนุกรม
แฟรนน์ไชส์ คืออะไร สื บค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จากhttps://th.wikipedia.org/wiki/Franchise
ประวัติของแมคโดนัลด์สืบค้นเมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จาก https://th.wikipedia.org/wiki/Mcdonald
ประวัติ KFC สื บค้นเมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จากhttps://th.wikipedia.org/wiki/KFC
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ประเภทแฟรนน์ ไ ชส์ ใ นประเทศไทย สื บ ค้น เมื่ อ วัน ที่ 10 พฤษภาคม 2562 จากสมาคม
ธุ รกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย จาก http://www.thaifranchisecenter.com/

368

